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Hal 
Voordeur : - lichtschakelaar t.b.v. plafondlamp met 1 enkele wcd 

  (aantal lichtpunten naargelang grootte/vorm hal) 
 - deurbel (van de appartementsvoordeur) 
 - rookmelder op het lichtnet 
  

Meterkast in ruimte 0.04 

Algemeen - 1x hoofdaansluiting gas 
- 1x hoofdaansluiting stroom (aardlekschakelaar) 

 - 1x hoofdaansluiting water 
    

Woonkamer   
Algemeen - lichtschakelaar t.b.v. plafondlampen* 
Specifieke wand - videofoondisplay unit 

- thermostaatdisplay unit 
- mechanische verluchtingsbediening unit 

Specifieke hoek - 1x bedraade leiding t.b.v. TV (CAI standaard bedraad door Ziggo) 
- 1x bedraade leiding t.b.v. data (UTP) 
- 1x enkele wcd t.b.v. TV 
- 1x dubbele wcd nabij TV t.b.v. o.a. decoder 

Verspreid - 1x dubbele wcd 
- 1x enkele wcd 

    

Keuken   
Algemeen - lichtschakelaar t.b.v. plafondlamp 
Achterwand, 
↑boven blad: 

- 2x dubbele wcd t.b.v. elektrische apparaten (koffie, waterkoker, tosti, etc…) 
- 1x enkele wcd (niet zichtbaar) nabij plafond t.b.v. afzuigkap 

  

Achterwand, 

↓onder blad: 
Nabij keuken: 

- 1x enkele wcd t.b.v. inbouw koelkast 
- 1x enkele wcd t.b.v. inbouw vaatwasser 
- 1x aansluitpunt in kast onder kookplaat t.b.v. inductie kookplaat 
- 1x dubbele wcd naast keuken t.b.v. vriezer en oven (aparte groep dan keuken) 

    

Badkamer   
Algemeen - lichtschakelaar t.b.v. plafondlamp en spiegellamp 
Naast planchette  - 1x enkele wcd t.b.v. föhn of scheerapparaat 

- 1x aansluiting t.b.v. elektrische radiator 
Specifieke hoek: - 1x dubbele wcd t.b.v. wasmachine en droger (aparte groepen)** 
    

Slaapkamer 1   
Naast deur: - lichtschakelaar t.b.v. plafondlamp met 1 enkele wcd 
Specifieke hoek: - 1x enkele wcd t.b.v. TV/Computer 
 - 1x bedraade leiding t.b.v. CAI*** 
Specifieke wand: - 1x dubbele wcd t.b.v. nachtkastlampje 
    

Slaapkamer 2 (Indien van toepassing)  
Naast deur: - lichtschakelaar t.b.v. plafondlamp met 1 enkele wcd 
Specifieke hoek: - 1x enkele wcd t.b.v. Computer 
 - 1x bedraade leiding t.b.v. UTP 
Specifieke wand: - 1x enkel wcd t.b.v. nachtkastlampje 
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Slaapkamer 3 (Indien van toepassing)  
Naast deur: - lichtschakelaar t.b.v. plafondlamp met 1 enkele wcd 
Specifieke hoek: - 1x enkele wcd t.b.v. TV/Computer 
 - 1x bedraade leiding t.b.v. UTP 
Specifieke wand: - 1x dubbele wcd t.b.v. nachtkastlampje 
  

Berging   
Algemeen - lichtschakelaar t.b.v. plafondlamp 
 - voldoende wandcontactdozen voor de installaties (Cv-installatie/verluchting) 
Specifieke hoek: - 1x dubbele wcd t.b.v. wasmachine en droger (aparte groepen) ** 
Specifieke muur - 1x Ziggo-aansluiting 

- 1x KPN-aansluiting 
 - 1x dubbele wcd t.b.v. o.a. modem 
 - 1x groepenkast t.b.v. elektra 
  

Balkon/Dakterras  
Plafond - 1x buitenlamp incl. armatuur 
 - lichtschakelaar t.b.v. lichtpunt op balkon/dakterras 

  (binnen in woonkamer- of slaapkamerwand waaraan balkon/dakterras gelegen is) 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

* Indien woonkamer/keuken > 35m2 een derde lichtpunt voorzien 
  
 ** Afhankelijk van de appartementsindeling: zijn de voorzieningen voor het aansluiten van 

de wasmachine en droger in de badkamer of berging gesitueerd. 
 

 *** Afhankelijk van de appartementsindeling: indien het appartement over één slaapkamer 
beschikt zijn de voorzieningen voor het aansluiten van TV en computer in die ene 
slaapkamer gesitueerd. 

  
 


